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 3  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح
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 4  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 حمػوطة احلؼوق مجقع

 وافتصوير وافـؼل افطبع ضرق بؽل مـه جزء أو افؽتاب هذا ضبع يؿـع

 إٓ احلؼوق من وؽرها واحلاشويب وادسؿوع ادرئي وافتسجقل وافسمجة

 افدين دار ابن صفاب من خطي بنذن

 (م838/8107) حرضموت/ فؾؽتاب افعامة باهلقئة رؿم اإليداع

 
 6888850860970+ :     جـــــــــوال

alwibinshehab@gmail.comDr: E.M 

 انورساة ، إكدوكقسقا ، بالطبعة اخلامس
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 5  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 سم اهلل افرمحن افرحقمب

وافصالة وافسالم ظذ ، احلؿد هلل رب افعادغ  

شقدكا حمؿد وظـذ : وخاتم افـبقغ ، شقد ادرشؾغ 

ه ـحابتــصآفــه افطقبــغ ، وارل افؾفــم ظــن 

 غ ، وتابعقفم بنحسان إػ يوم افدين.ـؿعـأج

 وبعد ..

ؾـظم افبقؼوكقة ؿد أجاد ممفػه ؾقه ، وظمَّ افـػع  

: ختًكا ـأـتــع ظؾقــه  ًحــا مــ بــه ؾلحببــ  أنْ 

 فقسفل حػظ تؾك ادـظومة ادبارـة ، وؿد توخق 



                                                                                 

 
 6  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

. وؿـد   إػ ذفـك شـبقاًل ؾقه آختصار ما اشتطع

، فقســفل حػظفــا : رؿؿــ  أبقــات افبقؼوكقــة 

وافبقؼوين رمحه اهلل ٓ توجد فه ترمجـة مستػقضـة ، 

ؾـلؿول ؿة وفـو مــختكة ، ـوفؽن ٓ بد من ترج

 باهلل : امستعقـً 

  



                                                                                 

 
 7  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 التعريف بادملف :

اصتفرت افبقؼوكقة دون تعريف ـامل بؿمفػفا 

 بـنا( ضـهوؿقـل : ) ظؿـررمحه اهلل ؽـر أنَّ اشـؿه 

، وؿد اختؾف يف تـاري   افبقؼوين ؾتوح بن حؿدـم

 صـاؾعي، وــان  مقالده ، وهو مـن أهـل دمشـ 

ة ـثر من افعؾؿــاء ـؼوكقـوؿد  ح افبق ،ادذهع 

ـــة ــويف رمحــه اهلل ش ـــحصون فؽثــر م ، ت  ٓ ي

 . هـ0181

  



                                                                                 

 
 8  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

ددددًقا باحلؿددددِ  أبددددأُ  -1  َعدددَذ  ُمَصؾِّ

دٍ             ُأْرِسددددَ   كبدددد    َخددددرِ  ُمدددددحؿ 

 

 

 

هلل  يؼول افبقؼوين رمحه اهلل : أبدأ كظؿي باحلؿد

تبارك وتعاػ ، ثم ُيصع ظذ افـبي صـذ اهلل ظؾقـه 

 ا بـدأ كظؿـهـوآفه وشؾم ؾفو خر ادرشؾغ ، وإكؿ

ٕنَّ بعـض : بافبسؿؾة ـتابة دون إدخاهلا يف افـظم 

 أ، وبـد كظـم افؼـرآن بؽراهـةيؼوفـون أهل افعؾم 

كظؿه باحلؿدفة مـطؾًؼا من حـديث )ــل أمـٍر ذي 



                                                                                 

 
 9  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

وؿقل : أؿطع ، ، بال ٓ يبدأ ؾقه باحلؿد هلل ؾفو أبس 

 .أجذم( واحلديث حسنٌ : وؿقل 

ا ٓ ُيبـدأ ؾقـه هيتم به  ًظـ وادعـى أنَّ أي أمرٍ 

ـحِ  تـمَّ  وإنْ ، باحلؿد هلل ؾفو كاؿص ؿؾقل افزـة  ا س 

،  (افـذيلافذكع )ٓ يتم معـى ، وإبس : مؼطوع 

مصـاب  وإؿطع : مؼطوع إضراف ، وإجذم :

 بؿرل اجلذام.

 

 

 



                                                                                 

 
 10  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

هْ  احلددديِث  قَسددامِ ا ِمدد  وذيْ  -9  ِعددد 

هْ  َأَتددددد  َواِحددددددٍ  َوُكددددد       َوَحدددددد 

 

 

 

ثم يؼول : )وذي( وهو اشم إصارة ، وادعــى 

أكه يشر إػ أؿسام احلديث وظـددها افتـي كظؿفـا 

بقات ، وظؾقه يؽون ؿد ـتع هذا افبق  هذه إيف 

دته ، وحيتؿـل أكـه يشـر ـبعد كظؿه ٕبقات ؿصقـ

 إفقفا وهي يف ذهـه مـتظؿة.

ه( أي : وـل وَح  واحٍد أتى ثم يؼول : )وـل   دَّ

 : افتعريف. معه تعريػه : ؾاحلد   كوع أذـره أذـر

 



                                                                                 

 
 11  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 ْ  اتَصد امد وهدو الصدحقُ   افَ دلُ أو   -3

 ْ  َعدددديُ  أو ذ  ُشدددديَ  مْ دَلددددوَ  هُ ادُ إسددددـَ   

 

 

 

يف أول ؿسم من أؿسام احلديث وهو  ثم  عَ 

ؾـه بؼوفـه : )مـا اتصـل )احلديث افصحقح( ؾعرَّ 

إشـاده( واتصال افسـد هـو روايـة افتؾؿقـذ ظـن 

إػ افؼائـل فؾؿـتن ، صقخه حتى يصـل احلـديث 

ومعـى )ومل َيشَذ أو ُيعْل(  وهو افؽالم ادراد كؼؾه.

أي : أنَّ احلديث افصحقح يشسط فه مع اتصـال 

ــة. شـــدهِ  ــوه مــن افشــذوذ وافِعؾَّ ــف  خؾ وتعري

ــ ــه ، ـافشــذوذ : م ــن هــو أوػ مـ ــة د خافػة افثؼ



                                                                                 

 
 12  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ة احلـديث ، ـيف صح ادٌح ـؿ ة : أمرٌ وتعريف افعؾ  

 . وطاهره افسالمة مـه

  ِ ؾِددثْ مِ   ْ َعدد طٌ ابِ َضدد دٌل َعدد يدد ِ روِ يَ  -4

  ِ ؾِ ؼْ دوَكدددددد  ِ دبطِددددددَض  يف ٌد َؿددددددعتَ مُ   

 

 

 

  ثم يواصل  وط احلديث افصحقح اخلؿسة 

 د.ــصال افســــات (0)

 خؾوه من افشذوذ. (8)

 ؾة.ـؾوه من افعـخ (3)

 ة افراوي.ـدافــظ (4)

 راوي.ـط افــضب (5)



                                                                                 

 
 13  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ؾقؼول : ) يرويه ظـدٌل ضـابٌط ( أي : يشـسط  

ــديث  ــا يف احل ــه مجقًع ــون روات ــحقح أن يؽ افص

 متصػغ بافعدافة وافضبط.

فة : أن يؽون افراوي ٓ يرتؽع ومعـى افعدا 

ـبــائر افــذكوب ، وٓ ُيك ــ ظــذ افصــغائر ، وٓ 

يعؿل أصقاء ُتـخُل بادروءة : ـادقـ يف افسـوق 

إػ  ن بؾـدٍ ختؾف ادروءة مِ ـوت ، مؽشوف افصدر

ون إـل ؾادتؼدمون يعد   : ن زمن ٔخر، ومِ  بؾدٍ 

ــراه  ــق  ٓ ي ــروءة ، ؾ ــن خــوارم اد يف افســوق م

 ادعارصون افقوم من خوارم ادروءة.



                                                                                 

 
 14  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

افضبط : أن يضبط افـراوي فؾحـديث  ومعـى 

افؽالم افـذي يسـؿعه مـن صـقخه ؾقـلع بـه ظــد 

احلاجــة تاًمــا ؽــر مـؼــوب ، وافضــبط كوظــان : 

: وهـو أن حيػـظ افـراوي مـا  ضبط صدر: األول

د ـغــه ظـــثـم يبؾ  ، يسـؿعه مــن صـقخه يف صــدره 

:  والـوع الثاين : ضدبط كتدا احلاجة من حػظه ، 

وهو أن يؽتع افراوي مـا يسـؿعه مـن صـقخه يف 

ث ظــن صــقخه أخــرج ـتــاب ، ؾــنذا أراد أن حيــد  

 .ن صقخه من ـتابهافؽتاب ؾؼرأ ما شؿعه مِ 



                                                                                 

 
 15  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ظـذ  ( تلـقدٌ وكؼؾهِ  يف ضبطهِ  عتؿدٌ وؿوفه : )مُ  

أنَّ راوي احلديث افصحقح صاحع ضبط ُيعتؿد 

 فؼوته ومتاكته يف افـؼل ادوث . : ظؾقه 

 ْت َد َغدوَ  اقً رُ دُصد وُف ادعرُ   ُ واحلَس  -5

 ْت رَ فَ دَتددداْش  ِ  دقدددحِ كالص   ال  ُ اُلدددَج رِ   

 

 

 

بعد ـالمه ظذ )احلديث افصحقح( يـتؼـل إػ 

ؾه بؼوفـه : عر  ـؾقـ افؽالم ظـن )احلـديث احلسـن(

أي : رواياته ، ثم يؼول : )رجافه  )ادعروف ضرؿه(

أي : رجال شـد احلديث  ٓ ـافصحقح اصتفرت(



                                                                                 

 
 16  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

احلسن فقسوا بشفر م بافضبط مثـل رجـال شــد 

 احلديث افصحقح.

ؾــافػرق بــغ )احلــديث احلســن( و)احلــديث 

افصحقح( أنَّ رجال شـد احلـديث احلسـن أخـف  

شـد احلديث افصحقح ، أما بؼقـة  ضبًطا من رجال

 وط احلــديث افصــحقح ؾؿتــوؾرة أيًضــا يف 

 احلديث احلسن. 

 

 

 



                                                                                 

 
 17  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 ُصْ دَقد  ِ ْس ُح دالد رتبةِ   عَ  امَ     كُ وَ  -6

دد فددوفَ     َأقَسدداٌم ُكدددُثرْ  هددووَ  قُف عِ الض 

 

 

 

ـالمه ظن )احلديث احلسن( يـتؼـل إػ وبعد 

)احلديث افضعقف( ؾقجعل ضابطه أنَّ احلـديث 

ــو  إذا مل ــه  وط احلــديث احلســن ؾف ــوؾر ؾق تت

ضعقف : ؾاحلديث افضعقف هو احلديث احلسن 

  ًضا واحًدا من  وضه. دَ ؼَ افذي ؾَ 

ثم يرجع ؾقؼول : )وهو أؿسام ـثر( أي : أنَّ 

 احلديث افضعقف أؿسام ـثرة جًدا.

 



                                                                                 

 
 18  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 وعُ درُفددؿَ دالْ   بِددلؾـ   قَف ِضددأُ  اَمددوَ  -7

 وعُ ؼطُ ؿَ دالدددد وَ ُهدددد ابعٍ َتددددلِ  اَمددددوَ   

 

 

 

يتحـدث افبقؼـوين رمحـه اهلل أنَّ احلـديث هـا 

: ؾؿـا ـان ُمضاًؾا  قاتهسؿَّ ختؾف مُ ـباظتبار ؿائؾه ت

فؾرشول صذ اهلل ظؾقـه وآفـه وشـؾم : أي : مـن 

ى  ى )مرؾــوع( وؿــول افتــابعي ُيســؿَّ ؿوفــه ُيســؿَّ

 )مؼطوع(.

صذ اهلل ظؾقه وآفـه ؾنذا ؿؾـا : ؿال رشول اهلل 

ؿؾــا : ؿـال احلسـن  ؾفـو مرؾـوع ، وإذاوشؾم ، 

 هـ( ؾفو مؼطوع.001افبكي )ت 



                                                                                 

 
 19  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 ِمد ْ  االسـَددادِ  اْلدُؿدت دِصُ   والدُؿسـَدُد  -8

  ْ ِمدددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

  ْ بِ َيدد مْ دَلددوَ   ػَ صطَ ؿُ داْلدد  ت  دَحدد يدد ِ اوِ رَ  

 

 

 

تعريف )احلديث ادسـد( هو مـا اتصـل أما 

شـده من راويه حتى ادصـطػى صـذ اهلل ظؾقـه 

ؾؼوفه : )ومل َيـبِْن ( وآفه وشؾم من ؽر اكؼطاع : 

 أي : مل يـؼطع.

 ْ  ِص ت  دَيددد اوٍ رَ   ِّ ُكددد ؿعِ َسدددبِ  اَمدددوَ  -9

 ْ  ِص دت دددؿُ دفال  ػَ دصَطدددلؾؿُ  هُ ادُ دإسـَددد  

 

 

 

اة بصـقغة وو)احلديث ادتصل( هو ما يرويـه افـر

صـقخي  اع ؾقؼول ـل واحـد مــفم : شـؿعُ  ـافسؿ

  .افرشول صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾمبه ون حتى يصؾُ 



                                                                                 

 
 20  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

  َتدأَ  صدٍف وَ  َذ عَ  امَ  ْ  قُ  ٌ  َس ؾْ َس مُ  -11

 َت داْلَػددد  داكِدددأكبَ  اهللِوَ  َأَمدددا ِمْثددددُ    

 

 

 

عقــة هو ادـؼول بصػة مُ  و)احلديث ادسؾسل(

صـذ اهلل  ـل رواته : ؾـنذا ــان افرشـول َل بَ من ؿِ 

عاذ بـن جبـل ر  ؿد خاضع مُ  ظؾقه وآفه وشؾم

ر  اهلل ا اهلل ظـه بؼوفه : )إين أحبـك( ؾـننَّ معـاذً 

حدثه هبذا احلديث : )إين أحبـك( ـظـه يؼول دن يُ 

وهؽذا ـل رواته يؽررون تؾـك افؽؾؿـة ، وهـذا 

 .احلديث يعرف بـ )ادسؾسل بادحبة(

 



                                                                                 

 
 21  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 ادًؿدددائِ قَ  ق ِ دـِدددثَ د  َح  ْد َقدد اكَ َذ َكدد -11

 ادَؿددددس  دَبتَ   دـِدددددثَ د  َح  أنْ  عددددَد بَ  أوْ   

 

 

 

 ومــن أمثؾــة )احلــديث ادسؾســل( أن حيــد ث

اه وهـو ؿـائم ؾقبؾغـه تؾؼَّ  باحلديث وهو ؿائم : ٕكه

 (. مسؾسل بافؼقام وهو ؿائم ، وهذا احلديث )

ا ) (  ادسؾسـل بآبتسـامة ومن أمثؾتـه أيًضـ

حديثه بذفك ـوهو أن يبتسم راوي احلديث بعد ت

 ا أخذه.ـاحلديث : ٕكه هؽذا أخذه ، ؾقمديه ـؿ

 

 

 



                                                                                 

 
 22  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 دةْ  َثدددثَ  أو اثـدد ِ  يوِ رْ َمدد يددزُ زِ عَ  -19

 دةْ  َثدددثَ  اَمدد وَق َفدد يوِ رْ َمدد ورُ شددفُ مَ   

 

 

 

ثم يـتؼل إػ أؿسام احلـديث مـن حقـث ظـدد 

ــا ــ روا  ــول : إنَّ احلــديث إذا رواه اثـ ن أو ا: ؾقؼ

ثالثة ؾفو )حديث ظزيز( وإذا رواه أـثر من ثالثة 

 ؾفو )حديث مشفور(.

واحلؼقؼة ـالم افبقؼوين يؼول به مجاظة من ظؾ ء 

ــدهم : ٕنَّ ، احلــديث  ــه ؽــر ادشــفور ظـ ؽــر أك

وما ، ادشفور أنَّ )احلديث افعزيز( هو ما رواه اثـان 



                                                                                 

 
 23  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ظـدل زاد ظن ذفك ؾفو )احلديث ادشفور( فـذفك 

 بؼوفه : ستار أبو ؽدةف  ظبد اقـالم افبقؼوين افش

افَثـالَثــةْ  َمْرِوٌي ظـن َمشُفورُ اَثــةْ يا بحَّ  اثـغِ  َمْرِوي َظِزيُز 

 مْ رَ َكد  ْ َعد دٍ دقدعِ َس   ْ عَ كَ   ٌ ـعَ عَ مُ  -13

 مْ َسددديُ  مْ دَلددد اوٍ رَ  قددد ِ فِ  اَمددد مٌ بفَ ُمدددوَ   

 

 

 

هــو ـــل حــديث يؼــول  )احلــديث ادعـــعن(

 راويه: )ظن صقخي ؾالن( ومثَّل فه بؼوفـه : )ظـنْ 

َرم(. ـَ  شعقد ظن 

ومثــل احلــديث ادعـــعن )احلــديث ادمكــلن(  

ـَ   ًما(.رَ افذي يؼول راويه : )أّن شعقًدا أنَّ 



                                                                                 

 
 24  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

و)احلديث ادبفم( هو افذي ُيـبفم أحـد رواتـه 

بلن يؼول افراوي : )حدثـي رجل أو امرأة( من ؽر 

مـفـا أن  ـثـرةٌ  بقان فذفك ادبفم ، وفإلهبـام صـورٌ 

وفـه زوجـات ، ث افرجل ظن زوجته أو ابـه حد  ـيُ 

  .وأبـاء ـثر ؾال ُيعرف ادؼصود به يف هذا افسـد

ددقَ  اَمدد    ُكددوَ  -14  َ  َعدد  ُ اُلددَج رِ  ْت ؾ 

 اَل زَ َكدددد ْد َقدددد يذِ ال دددد اكَ ذَ  هُ د  ِضددددوَ   

 

 

 

)احلديث افعايل( هو احلديث افـذي يؼـل ظـدد 

رجال إشـاده مؼاركة بغره من إحاديث ، وظؽسه 

)احلديث افـازل( افذي يزيـد ظـدد رجافـه مؼاركـة 



                                                                                 

 
 25  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

، اء احلديث يػتخرون باحلديث افعايلـبغره ، وظؾؿ

ٔخر ، ويوجد يف صـحقح قه من بؾد ويرحؾون فتؾؼ  

الثقات( و)رباظقـات( أي : أحاديـث ـافبخاري )ُثـ

وتؾك من ظـوايل  ، الثة أو أربعة ؾؼطـظدد رجاهلا ث

 افبخاري رمحه اهلل تعاػ.

ظقدروس  رموت افسقدــ  توجد دسـد حض

أشـاكقد ظافقـة  هــ( 0304)ت  قـبن ظؿر احلبا

 اها ظـه تالمقذه.تؾؼَّ 

 

 



                                                                                 

 
 26  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

  ْ ِمد اِ  َح ْصداأل إىل أضػت  امَ وَ  -15

  ْ كِددزُ  وقددوٌف مَ  فددوَ فَ  عدد ٍ وفِ  ولٍ َقدد  

 

 

 

ما بدأه من مسؿقات احلديث  الـثم ظاد إلـؿ

 باظتبار افـسبة إػ افؼائل فتؾك افعبارة :

 ؾادرؾوع : ؿول افرشول صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم. -

 .ر  اهلل ظـه وادوؿوف : ؿول افصحايب -

  وادؼطوع : ؿول افتابعي ؾَؿن دوكه.     -

سع إػ افصـحابة ر  اهلل ؾادوؿوف ـل ما كُ  

( أي : وؿوفه : )ُزـِـنْ  ، وؾعلٍ  ظـفم من ؿولٍ تعاػ 

  .وأؾفؿه أظؾؿه:  أزــهُظؾِم وُؾِفم : فؼوهلم :



                                                                                 

 
 27  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 طْ ؼَ َسد    دابِدَح الص   ـد ُ مِ  ٌ  رَس مَ وَ  -16

 طْ َؼدددفَ  راوٍ  ىوَ رَ  اَمددد يدددٌ  رِ غَ  ْ  ُقدددوَ   

 

 

 

)احلديث ادرشـل( هـو حـديث ؾقـه اكؼطـاع 

: حقث كجد افتابعي يؼول ؾقه : ؿال رشول  فؾسـد

، ومعؾوم أنَّ افتابعي  ذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾمصاهلل 

ذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم ، هؽذا ص مل يسؿع افرشول

ظز افبقؼـوين رمحـه اهلل ، وتبؼـى مشـؽؾة إشـؼاط 

حؼقؼقة أم ؽر  افصحايب من افسـد هل هي مشؽؾة

ظـدول ، ر  اهلل ظــفم : ٕنَّ افصـحابة  حؼقؼقة

خشى أن يؽون افتابعي يروي ظـن تـابعي ـفؽن يُ 



                                                                                 

 
 28  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ويؽــون يف ذفــك افتــابعي ، آخــر ظــن افصــحايب 

ؽؾم ؾـقفم ـمشؽؾة : ٕنَّ افتابعغ هـم أول مـن ُتـ

ــذا  ـــفم : وهل ــحابة ر  اهلل ظ ــا دون افص جرًح

مـا ): ؽـون ؾتعريف )احلديث ادرشل( يـبغي أن ي

  (.ذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾمصرؾعه افتابعي فؾـبي 

افبقؼوين رمحه اهلل ذـر أؿسـام احلـديث  ؽؿلثم ي

حقث تؼدم )افعزيز وادشـفور( من حقث ظدد رواته 

ؾقؼول : )احلديث افغريع( هو افذي رواه راٍو واحـد 

: ؾافـاطر يف شـد احلديث ظؾقه أن يـظر إػ ظـدد  ؾؼط

افرواة يف ـل ضبؼة من ضبؼات افسـد ، ثم حيؽم ظـذ 



                                                                                 

 
 29  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

افسـد بلؿل ضبؼاته ظدًدا : ؾنن ـاكوا ظؼة ؾلـثر ؾفذا 

ؿؾوا ظن افعؼة ؾفو من حديث  حديث متواتر، وإنْ 

ه ثالثة : تؼـدم مـفـا )افعزيـز( أحاد افذي فه أؿسام

: وهـو مـا رواه راٍو  ا )افغريـع(فـوثافث و)ادشفور(

 .واحد يف ضبؼة من ضبؼات احلديث

 الِ بَحدد ْ  ِص ت  دَيدد مْ دلدد اَمدد    ُكددوَ  -17

 الِ وَصددددداألَ  مـؼطدددددعُ  هُ إسدددددـادُ   

 

 

 

ــان يف افســـد أي اكؼطــاع يُ  ى احلــديث وإذاـ  ســؿَّ

كؼطـاع فـه   باظتبـار مؽـان كوظـان)مـؼطع( ظذ أنَّ ٓا

كؼطاع ى  : ؾؼد تؼدم أنَّ  ٓا كؼطاع يف آخر افسـد ُيسـؿَّ ٓا



                                                                                 

 
 30  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

كؼطــاع يف أول افســـد ، )مرشــل(  وافثــاين إذا وؿــع ٓا

ى )ادعؾ ( كؼطاع يف ،  ويسؿَّ ي اؾنن وؿع ٓا فوشط ُشـؿ 

بعـد ذفـك وشـقذـر افبقؼـوين رمحـه اهلل  .)مـؼطٌع(

ا من آكؼطاع فؽن فقس باظتبـار مؽاكـه ، بـل كوظً 

 ل :ؼوؾق باظتبار ظدد حؾؼات افسـد ادػؼودة

 انِ اثـَد ـد ُ مِ  طُ اقِ الس   ُ  َض دعْ ؿُ دالْ وَ  -18

 انِ وَعدددددكَ  اًسدددددلَ َد مُ   َتدددددأَ  اَمدددددوَ   

 

 

 

 اكؼطاع افسـد :)احلديث ادعضل( هو كوع من 

وهو افذي شؼط من شـده اثـان ظذ افتوايل : ؾـنن 

 إوػ. بمن اثـغ ؾفو معضل من با ـاكوا أـثر



                                                                                 

 
 31  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

احلـديث وهـا وجع افتـبقه إػ أكه ؿـد يؽـون يف 

: سؿقات يف حـغ واحـداكؼطاع ويطؾ  ظؾقه ثالثة مُ 

ٓظتبارات خمتؾػة : ؾنذا وؿع آكؼطاع يف هناية افســد 

 بػؼد حؾؼتغ متتافقتغ : يسؿى احلديث بأع:

 )مـؼطع( ٕنَّ افسـد ؾقه اكؼطاع وفقس بؿتصل. -0

)معضل( ٕنَّ آكؼطاع جاء هـا بػؼد حؾؼتغ  -8

 متتافقتغ يف افسـد.

)مرشل( ٕنَّ افتابعي يرؾعـه فؾـبـي صـذ اهلل  -3

ظؾقه وآفه وشؾم ، وهذا يعـي ؾؼد آخر حؾؼـة 

 من افسـد.



                                                                                 

 
 32  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ثــم يــتؽؾم ظــن )احلــديث ادــدفَّس( وأصــل 

افتدفقس : إخػاُء ظقع افسـؾعة ، ؾقؼـول افبقؼـوين 

 رمحه اهلل : إنَّ احلديث اددفس كوظان :

 نْ أَ وَ  لؾشدددقِ   اطُ سدددؼَ اْلِ  وُل األ -19

ددددعَ  َ  ـؼُ دَيدددد    نْ أَ وَ   ْ َعددددبِ   ُ وَقددددفَ   ْ ؿ 

 

 

 

افـوع إول من )احلديث اددفس( أن يسـؼط 

افراوي فؾحديث اددفس )افشق  افضـعقف( ؾـال 

يذـره أصاًل ، وفؽـي ٓ يؽـون ـاذًبـا يف إشـؼاط 

 يف روايتـه فؾحـديث عـز  ذفك افشق  افضـعقف يُ 

( وهـذا ( أو )أنَّ بافعـعـة أو إكلكة ؾقؼـول : )ظـنْ 



                                                                                 

 
 33  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

هو   أكواع افتدفقس : حتى ؿال صعبة ابـن  افـوع

ى  يل من أن أدفس( احلجاج : )ٕن أزين خرٌ  وُيسؿَّ

 .)تدفقس اإلشـاد(

 ْف ِصديَ   ْ ؽِدلَ  سدؼط ُ يُ  ال والثاين -91

 ْف رِ َعددددال يـْ   ِ ا بِدددددَؿددددبِ   ُ دأوصاَفدددد  

 

 

 

 

 

فثاين من أكواع )احلديث اددفس( ٓ يسـؼط وا

افســد ، وفؽـن راوي احلديث أحـًدا مـن رجـال 

يصػه بوصف ؽر مشفور ومعروف به ، وافداؾع 

مـفا ادؽاثرة بافشقوخ ومـفـا  فذفك ظدة أشباٍب :



                                                                                 

 
 34  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ى  ؽراب ، ومـفا شس افشق  افضعقفاإل ، وُيسـؿَّ

 .)تدفقس افشقوخ(

 إذا روى ظن اإلمام )أمحد ابن حـبل( ؾؿثاًل 

يؼول : حدثـي )أمحد افبغدادي( أو )أبو صافح( 

هنا ظبـارات صـادؿة وصـحقحة مع أ، وكحوها 

 ؽر أنَّ ذفك افراوي ؿد اصتفر بغرها.

  ؿَ داْلدد فِقدد ِ  ةٌ َؼددثِ  الْف َخ دُيدد اوَمدد -91

دد    َ  َتدد انِ دَؿددْس قِ  وُ  ؼؾُ ؿَ دواْلدد اذُ فالش 

 

 

 

 

 

( وتعريػـه :  احلديث افشاذ ثم يتؽؾم ظن )

ومؼابل افشاذ ، ـخافػة افثؼة دن هو أوػ مـه( )مُ 



                                                                                 

 
 35  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ؿخافػة فؾثؼات فقس  ــاك  افؾنذا )ادحػوظ( 

من ؿبل ثؼة بل من ؿبـل ضـعقف ُتسـؿى تؾـك 

 افرواية )مـؽرة(.

إػ افؽـالم ظـن افبقؼوين رمحه اهلل ثم يـتؼل 

يء ظــن ـحويل افشـــفؼؾــع : تــواؼؾــوب( )اد

 وجفه ، و)احلديث ادؼؾوب( ؿسؿـان :

 مُ ْسدددقِ  اوٍ رَ بِددد اَمددد اوٍ رَ  اُل إبدددَد  -99

 مُ ْسددددقِ   ٍ دتددددؿَ دلِ  ادٍ ـَ إْسدددد وقؾددددُ    

 

 

 

 

 

: إبـدال اشـم افـراوي باشـم  (افؼسم إول)

 ًٓ )ـعع بن مرة( تؼول : )مرة   أْن تؼول :أبقه: ؾبد



                                                                                 

 
 36  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

بن ـعع( وؿقل : إنَّ افؼؾع يؼصـد بـه أن يؽـون ا

ؾقجعـل مؽاكـه راٍو  ، احلديث مشفوًرا براٍو معـغ

آخر يف ضبؼته : ؾنذا ــان احلـديث ظـن شـامل بـن 

ظبداهلل بن ظؿر بن اخلطاب يؼؾع ؾقصر ظن كاؾع 

  .موػ ظبداهلل بن ظؿر بن اخلطاب

أْن يمخذ إشـاد متن ؾقجعـل )افؼسم افثاين( : 

 ؿتن آخر وبافعؽس. فـ

 

 

 



                                                                                 

 
 37  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 ةِ دَؼدددثِ دبِ   ُ ددُتدددق  دقَ  اَمدد دُ رْ والَػدد -93

 ايدددةِ وَ رِ  عدددذ ْصٍ دَقددد أو عٍ ؿْ دَجددد أو  

 

 

 

 

 

)افػرد ادطؾ ( ما تػرد بروايته ثؼة واحد ظـن 

مجقع افرواة ؾؾم يشارـه آخر ، وهـاك تػرد كسبي : 

قـون أو وهو أن يؽون تػـرد بروايـة احلـديث ادؽ  

 .افؽوؾقون أو كحوهم

بخـالف ، وافػرد يؽون يف افصحقح واحلسن 

 افشاذ ٓ يؽون إٓ يف افضعقف.

ؽـر أنَّ  ،وهـاك تشابه بـغ افػـرد وافغريـع 

 افػرد أظم : ؾؽل ؽريع ؾرٌد وٓ ظؽس.



                                                                                 

 
 38  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 اَػددَخ  وْ أَ  وضٍ ُغُؿدد ةِ ؾ  عِ دبِدد اوَمدد -94

دددددعَ مُ     اَفدددددرِ عُ  ْد َقددددد مُ هُ َد ـْدددددعِ  ٌ  ؾ 

 

 

 

 

 

)احلديث ادعـل( هـو مـا ـاكـ  بـه ظؾـة ، 

أمر ؿـادح يف صـحة )بلهنا م تعريف افعؾة وتؼدَّ 

 .افسالمة مـه(احلديث ، وطاهره 

  ِ دْتددمَ  وأَ  دٍ ـَ َسدد ِف َ  دتِدداْخ  وذُ وَ  -95

  ِّ َػددددالْ  قدددد ِ هَ أُ  ـددددَد عِ  ٌ  رِ طَ ْضددددمُ   

 

 

 

 

 

)احلديث ادضطرب( هو افـذي ُيـروى ظـذ 

ٓ يؿؽـن تـرجقح واحـد  متؼاربةٍ  ختؾػةٍ ـم أوجهٍ 

 خر.ظذ أ



                                                                                 

 
 39  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

وآضــطراب ؿــد يؽــون يف افســـد : ـــلن 

ُيروى احلديث تارة ظن أيب بؽر افصـدي  ر  

وتارة ظن ظائشـة ر  اهلل ظـفـا ، أو ، اهلل ظـه 

 .ُيروى احلديث تارة مرؾوًظا وأخرى موؿوًؾا

وخـر مثـال ، وؿد يؽون آضطراب يف ادتن 

ظذ ذفك حديث )اجلفر بافبسؿؾة( ؾػقه اضطراب 

وؿـد يؽـون آضـطراب يف اطه ، : فؽثرة أفػ ـثر

 افسـد وادتن مًعا.

 

 



                                                                                 

 
 40  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 أتدْت  ام احلديِث  يف اُت َج درَ ادُ وَ  -96

 ْت َتددددددددددددددددددددددددددددددددددأَ 

 

دد واةِ الددر   اظِ لَػددأَ  بعدد ِ   ْ ِمدد   ْت ؾَ َص دات 

 

 

 

 

 

دراج : اإلدخــال : وادعـــى إدخــال أصــل اإل

يشء فقس من ضـؿن ذفـك إصـل ، واحلـديث 

صذ اهلل ظؾقه وآفه وشـؾم اددرج يف حديث افـبي 

 ،هو أن يذـر افراوي ظؼبه ـالًما فـػسه أو فغره 

بعده متصاًل : ؾقتوهم أكه من احلديث  نْ ؾرويه مَ 

: إلدراجه يف افـص من ؽـر ؾصـل وٓ افؼيف 

وفعل حديث ظبداهلل بـن ظؿـرو بـن  بقان فؼائؾه.

افعــاب ر  اهلل ظـــف  أنَّ رشــول اهلل صــذ اهلل 



                                                                                 

 
 41  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

شؾم ـان يعؼـد افتسـبقح مـن أوضـح ظؾقه وآفه و

دامة ؿـد أدرج ـبن ؿـانَّ ؾة ظذ اإلدراج : ٕـإمث

 ا رصح بذفك أبـوـيف احلديث ـؿ ه(ـؿقــفػظة )بق

 داوود يف شــه ، ؾفي فقس  من أصل احلديث.

  ْ ِخدأَ   ْ َعد قدري ٍ     ُكد ىوَ رَ  اومَ  -97

  ْ دِخدددتَ دكْ اوَ  اًؼدددَح   ُ ْفددداعرِ فَ  ٌج ب  َد ُمددد  

 

 

 

 

 

يف رواية احلديث أْن يروي افتؾؿقذ ظـن إصل 

صقخه : ؾنذا روى افتؾؿقـذ ظـن صـديؼه وؿريــه يف 

ى تؾك احلافة )افتدبقج(  وأصل افدبج،  افعؾم ؾتُسؿَّ

 .وافتزيغ يف افؾغة : افـؼش
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 ْ  تِػدددمُ  اط دددوَخ  اػًظدددلَ  متػدددٌ   -98

 ْق رِ دػَتدددؿُ دالْ  ارَكدددكَ ذَ  ادقَؿدددفِ  هُ وضدددد    

 

 

 

 

 

ــرواة ـأشؿــيتػــ   أن( ادػــسق )ادتػــ  اء اف

ختؾػون يف حؼقؼـة إمـر : ـاء آبائفم ، ويـوأشؿ

ؿد( ؾفــاك شـتة كػـر هبـذا ـمثافه )اخلؾقل بن أح

 .ؿد افػراهقديـآشم : أصفرهم اخلؾقل بن أح

 فؼددطْ  اخلددطِّ  ُ  ػدددتدمُ  ممتؾددٌف  -99

 ؾدددطْ الغَ  فدداخَ   ختؾٌف دُمدد هُ وضددد    

 

 

 

 

 

 ( هو افذي يؽتع بشـؽلادختؾف )ادمتؾف

م( ـموحد وي ختؾف يف احلرـات : مثافـه : )شـالَّ

ؾإصل ؾقه بافشدة ، فؽن هـاك أؾـراد يـطؼـون 



                                                                                 

 
 43  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

مثل وافد افصـحايب ظبـداهلل ، من ؽر صدة افالم 

 .مبن شاَل ا

 اَد َغددد راوٍ   ِ بِددد الػدددردُ  وادـؽدددر -31

 ادَ ر  دَػدددددالت   ُ  حؿِ دال َيدددد  ُ تعديُؾدددد  

 

 

 

 

 

راٍو ٓ )احلديث ادـؽـر( هـو افـذي تػـرد بـه 

خافػة افثؼـة ـحيؿل تػرده : فضعػه ، وتؼـدم أنَّ مـ

خافػة افضــعقف ـفؾثؼــات يســؿى صــاًذا ، أمــا مــ

 .ى مـؽًرا أيًضاسؿَّ فؾثؼات يُ 

 

 

 



                                                                                 

 
 44  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 دْ اكػددرَ  بدد  واحددٌد  مددا  ُ مرتوُكدد -31

 كددددردْ  ففددددوْ   لضددددعػِ  وأمجعددددوا  

 

 

 

 

 

)احلديث ادسوك( هو افذي تػرد بـه افـراوي 

حديثـه : ؾفـو مـسوك ادتفم ادجروح ؾـال يؼبـل 

 .مطؾًؼا احلديث : ؾحديثه مردود ظؾقه ؽر مؼبول

 ادصددـوعُ  ؿختؾُ  داْلدد والؽددذُ   -39

 ادوضددددوعُ  فددددذلَ   الـبدددد ْ  عددددذ  

 

 

 

 

 

 )احلديث ادوضوع( هو افذي ُيـسع إػ افـبي

 آفـه وشـؾم ــذًبا وزوًرا وهبتاًكـا ،صذ اهلل ظؾقه و

ي حديًثا : ٕنَّ ـوإكؿ ــورته فصـا شؿ  ا صـاهب  ـؿَّ

ي حـديًثا ، فـه أحقاًكـا  إحاديث بذـر شــدٍ  ُشـؿ 
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ي حديًثا : ٕكـه ذــر يف ـتـع احلـديث  وتارة شؿ 

 .مـسوًبا إػ كبقـا صذ اهلل ظؾقه وآفه وشؾم

وإحاديث ادوضوظة ـثرة يـبغي ظذ ادسؾم 

صـذ اهلل ظؾقـه وآفـه فؾرشـول  ااحلذر من كسـبتف

،  اضون وادتـلخرون، وؿد مجع مجؾة مـفا اد وشؾم

مجؾة مـفا يف ـتايب )تصـحقح إؾفـام  وؿد مجعُ  

 .ؾق  يـسع إػ كبقـا ظؾقه افصالة وافسالم(
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 ونِ دؽـُ ؿَ دالْ  رِ وهَ َج دالْ كَ  أتْت  ْد قَ وَ  -33

  دوكِدددؼُ قْ دبَ الْ  ةَ دوَمدددظُ دـْ ا مَ فَ دقُتدددؿ  َس   

 

 

 

 

 

ذا افـظم ادبارك أكه ؿـد جـاء مثـل ثم يصف ه

، )اجلــوهر ادؽـــون( فوضــوحه وجــودة ظبارتــه 

 .اه )مـظومة افبقؼوكقة(ـوشؿَّ 

 ْت َتددأَ  ربعٍ لَ بِدد  َ د ثِدددالث   وَق َفدد -34

 ْت َؿدددتِ ُخ  رٍ َخدددبِ  ْت ؿ  دَتددد افَ امُ َسدددأقْ   

 

 

 

ويتحدث ظن ظدد أبقـات افبقؼوكقـة إربعـة 

، مـظومتي بـاخلر  وافثالثغ ، ويؼول : ؿد ختؿُ  

 .وهلل احلؿد وافشؽر



                                                                                 

 
 47  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

ؾاحلؿد هلل ظذ توؾقؼـه ، وكسـلل اهلل أن يضـع 

ا وضع افؼبول فؾؿـظومة ـافؼبول فؼحي هذا ـؿ

 بؿـه وـرمه.

 ، وصذ اهلل ظذ شقدكا حمؿد وظذ آفه افطقبـغ

وتــابعقفم  وارل افؾفـم ظــن صـحابته أمجعــغ ،

 .ادغواحلؿد هلل رب افع افدين ، موبنحسان إػ ي

 ـتبه : خادم افسـة ادطفرةو          

 ظؾوي بن حامد بن حمؿد ابن صفاب افدين

  



                                                                                 

 
 48  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 ففرس ادحتويات

 الصػحة ادوضوع

 5 افؼح مؼدمة

 7 افتعريف بافبقؼوين

 8 مؼدمة افبقؼوكقة

 00 احلديث افصحقح

 08  وط احلديث افصحقح

 05 احلديث احلسن

 07 احلديث افضعقف

 08 ادرؾوعاحلديث 



                                                                                 

 
 49  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 08 احلديث ادؼطوع

 09 احلديث ادسـد

 09 احلديث ادتصل

 81 احلديث ادسؾسل

 88 احلديث افعزيز

 88 احلديث ادشفور

 83 احلديث ادعـعن

 83 احلديث ادبفم

 84 احلديث افعايل

 84 احلديث افـازل



                                                                                 

 
 50  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 86 احلديث ادوؿوف

 87 احلديث ادرشل

 88 احلديث افغريع

 89 احلديث ادـؼطع

 31 احلديث ادعضل

 38 احلديث اددفس

 34 احلديث افشاذ

 35 احلديث ادؼؾوب

 37 احلديث افػرد

 38 احلديث ادعل



                                                                                 

 
 51  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 38 احلديث ادضطرب

 41 احلديث اددرج

 40 احلديث اددبج

 48 ادتػ  ادػسق

 48 ادمتؾف ادختؾف

 43 احلديث ادـؽر

 44 احلديث ادسوك

 44 احلديث ادوضوع

 46 ؿة افؽتابـخات

       

 

 



                                                                                 

 
 52  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

 أبقات مـظومة البقؼوكقة 

 

 

 

 

ـــدأُ  -0 ـــدِ  أب ــــًقا باحلؿ ـــَذ  ُمَصؾ   َظ

دٍ             ُأْرِشــــاَل  كبــــي   َخــــرِ  ُمـــــحؿَّ

 

 

 

ــن وذْي  -8 ــامِ  ِم هْ  احلــديِث  اؿَس ــدَّ  ِظ

ـــــل     ـُ ـــــى َواِحـــــدٍ  َو هْ  َأَت  َوَحـــــدَّ

 

 

 

ُفـَفا -3  اتَصـْل  وهـو مـا افصحقُح  أوَّ

ـــــَاُدهُ    ـــــمْ  إش ــــذَّ  َوَف ــــْل  أو َيُش  ُيَع

 

 

 

ــهِ  -4 ــدٌل  َيرِوي ــابِطٌ  َظ ــنْ  َض ــهِ  َظ  ِمْثؾِ

 وَكــــــْؼؾِهِ  َضبطِــــــهِ  يف ُمعَتَؿـــــدٌ   

 

 

 

 َوَؽـَدْت  ُضــرًؿا ادعُروُف  واحلَسنُ  -5

ـــهُ    ــــِح  ٓ ِرَجاُف ِحق ــــَفَرْت  ـافصَّ  اْصَت
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ل   -6 ـُ  َؿــُكْ  افــُحْسنِ  رتبةِ  َظن َما َو

ــو   ــِعقُف  َؾف ــو افضَّ ـــُثرْ  َوه ـُ ــاٌم   َأؿَس

 

 

 

ــا -7 ــقَف  َوَم ــي ُأِض ـــوعُ  فؾـَّبِ  اْفـَؿرُؾ

 افـــــَؿؼُطوعُ  ُهــــوَ  فَِتــــابعٍ  َوَمــــا  

 

 

 

 ِمـنْ  آشـَــادِ  اْفـُؿـتَّـِصُل  وافـُؿسـَـدُ  -8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ   ِم

 

 َيــبِنْ  َوَفـــمْ  اْفـــُؿصَطَػى َحـــتَّى َراِويــهِ  

 

 

 

ـــل   بَِســـؿعِ  َوَمـــا -9  َيــــتَِّصْل  َراوٍ  ـُ

ــــاُدهُ    ــــَػى إشـَ ــــِصْل  فؾُؿصَط  ؾافـُؿتَّ

 

 

 

 َأَتـى َوصٍف  َظَذ  َما ُؿْل  ُمَسْؾَسٌل  -01

ــــُل    ـــا ِمْث ــــي َواهللِ َأَم ــــَتى أكَباكِ  اْفَػ

 

 

 

ــَذاكَ  -00 ــدْ  ـَ ـــقهِ  َؿ َثــِ ـــا َحدَّ  َؿائِـًؿ

ــــدَ  أوْ    ـــــي أنْ  َبع َثــِ ـــــا َحدَّ َؿ  َتبـَسَّ
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ــْرِوي َظِزيــزُ  -08 ـــةْ  أو اثـــغِ  َم  َثـالَث

 َثـالَثـــةْ  َمــا َؾــوَق  َمــْرِوي َمشــُفورُ   

 

 

 

َعنْ  ُمَعـَعنٌ  -03 ـَرمْ  َظـنْ  َشِعقــدٍ  ـَ  ـَ

ـــبَفمٌ    ـــا َوُم ـــهِ  َم ــــمْ  َراوٍ  ؾِق ـــمْ  َف  ُيَس

 

 

 

ــل   -04 ـُ ــا َو ــْ   َم ــهُ  َؿؾَّ ــاَل  ِرَجاُف  َظ

هُ    ــــد  ــــِذي َذاكَ  َوِض ــــدْ  افَّ َٓ  َؿ ــــَز  َك

 

 

 

 ِمـنْ  إْصـَحاِب  إػ أضػته َوَما -05

 ُزـِــنْ  َموؿــوٌف  َؾفــوَ  وؾِعــلٍ  َؿــولٍ   

 

 

 

َحابِــي   ِمــهُ  َوَمرَشٌل  -06  َشـَؼطْ  افصَّ

ـــْل    ـــٌع  َوُؿ ـــا َؽِري ـــطْ  راوٍ  َرَوى َم  َؾَؼ

 

 

 

ــل   -07 ـُ ــا َو ـــمْ  َم ـــتَِّصْل  ف ــالِ  َي  بَح

 إَوَصـــــالِ  مـؼطـــــعُ  إشــــــاُدهُ   

 

 



                                                                                 

 
 55  شهاب علوي بن لدلكتور البيقونية رشح

اِؿطُ  َواْفـُؿْعـَضُل  -08  اثـَـانِ  ِمــهُ  افسَّ

 َكوَظـــــانِ  ُمَدَفًســـــا َأَتـــــى َوَمـــــا  

 

 

 

شـــَؼاطُ  إوُل  -09  َوَأنْ  فؾشـــقِ   اإْلِ

ــــنْ  َيــــــُؼَل     َوَأنْ  بَِعــــنْ  َؾوَؿــــهُ  َظؿَّ

 

 

 

 َيِصـْف  َفؽِـنْ  ُيسـؼطهُ  ٓ وافثاين -81

 ْف رِ َعــــٓ يـْ هِ ا بِــــَؿــــبِ  هُ ـأوصاَؾـــ  

 

 

 

 

 

 اْفـــَؿال ؾِقــهِ  ثَِؼــةٌ  ُيـــَخافْف  وَمــا -80

ــاذُ    ـــَؿؼُؾوُب  ؾافشَّ ـــانِ  واْف ــاَل  ِؿْسَؿ  َت

 

 

 

 

 

ـــَداُل  -88 ـــا َراوٍ  إب ـــَراوٍ  َم ـــمُ  بِ  ِؿْس

 ِؿْســــمُ  فِـَؿتـــــنٍ  إْشـــــَادٍ  وؿؾــــُع   

 

 

 

 

ــْردُ  -83 ــا وافَػ ـــهُ  َم ـــةِ  َؿـقَّـدُت  بِـثِـَؼ

ــــْؿعٍ  أو   ــــْكٍ  أو َج ـــذ َؿ ـــةِ  ظ  ِرَواي
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ــا -84 ةِ  وَم ـــِعؾَّ ــولٍ  بِ ــا َأوْ  ُؽُؿ  َخَػ

ـــــٌل    ـــــَدُهمُ  ُمَعؾَّ  ُظِرَؾـــــا َؿـــــدْ  ِظـْ

 

 

 

 

 

ـــاَلِف  َوُذو -85 ـــَدٍ  اْختِ ـــنِ  َأو َش  َمْت

ــــَطِرٌب    ــــدَ  ُمْض ــــلِ  ِظـ ــــن   ُأَهق  اْفَػ

 

 

 

 

 

 ما أتـْ   احلديِث  يف َوادُدَرَجاُت  -86

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْ    َأَت

 

ــنْ   ــاظِ  بعــضِ  ِم واةِ  َأفَػ ــر  ـــَصَؾْ   اف  اتَّ

 

 

 

 

 

ـل   َرَوى وَما -87  َأِخـهْ  َظـنْ  ؿـرينٍ  ـُ

ٌج    ـــَدبَّ ـــهُ  ُم ـــا َؾاظِرْؾ ــــهْ  َحًؼ  َواْكـَتِخ

 

 

 

 

 

ـــٌ   -88 ـــا متػ ـــا َفػًظ ـــْ   وَخط   ُمتِػ

هُ    ــــا وضـــد  ـــا ؾِقَؿ رَك ـَ ــــِرْق  َذ  اْفـُؿػَت

 

 

 

 

ــٌف  -89 ـــُ   ممتؾ ــط   ُمـتػ ــطْ  اخل  ؾؼ

هُ     افَغؾــطْ  ؾــاخَش  ُمـــختؾٌف  وضــد 
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 َؽـــَدا راوٍ  بِـــهِ  افػـــردُ  وادـؽـــر -31

 ادَ ر  ـَػـــــافتَّ  ُل حؿِ ـٓ َيــــ هُ تعديُؾــــ  

 

 

 

 

 

ــهُ  -30 ـُ ــا مسو ــدٌ  م ــه واح ــَردْ  ب  اكػ

ــــوا   ــــعِػه وأمجع ــــوْ  فض ــــردْ  ؾف  ـ

 

 

 

 

 

ـــؿختؾُ   وافؽــذُب  -38  ادصـــوعُ  اْف

ــــْي  ظــــذ    ادوضــــوعُ  ؾــــذفَك  افـب

 

 

 

 

 

اْفـَجوَهرِ  أتْ   َوَؿدْ  -33  اْفـَؿؽـُـونِ  ـَ

 يـوكِـــؼُ قْ ـبَ افْ  ةَ ـوَمـــظُ ــْا مَ فَ ـقُتـــؿَّ َش   

 

 

 

 

 

ــوَق  -34 ـــغَ  َؾ ــَلربعٍ  افثَّـالثِ ــْ   بِ  َأَت

ـــاُمَفا   ْ   أْؿَس ــــؿَّ ـــرٍ  َت ـــْ   بَِخ  ُختَِؿ

 

 

 

 واحلؿد هلل رب افعافـؿغ.


